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Leves para servir !

Deus mostra-nos neste Domingo que não abandona a
humanidade, por isso, atento e solícito, escolhe, em cada
tempo, livremente, os mensageiros, para mostrar a luz da
verdade e o bom caminho. Assim aconteceu com Amós (sec.VIII
a.C.) ou os Apóstolos, de que trata hoje a Liturgia da Palavra,
pessoas que, à partida, nem a linhagem nem a cultura
recomendariam a sua escolha.
Os critérios de Deus são insondáveis e surpreendentes, porque
muitas vezes não parece recair a escolha nos mais capazes.
Assim vemos Amós, livre e corajoso, consciente das suas
incapacidades mas apoiado na força de Deus, erguer a sua voz
contra ricos e poderosos; assim os Apóstolos que, enviados
sem pão,  sem alforge, sem dinheiro, sem nada, mostram que a
eficácia da pregação e da acção apostólica não vem dos meios
humanos, mas da força de Cristo que envia.
Ser escolhido e enviado por Deus dá aos profetas, aos apóstolos
e aos missionários de todos os tempos a liberdade, a ousadia e
o direito de desempenharem a missão fielmente, apesar dos
constrangimentos, apenas ancorados na força do Alto.
Sem pão, sem alforge, sem dinheiro, apenas uma muda de
roupa, umas sandálias nos pés e um cajado na mão, parecem-
nos exigências "exageradas" nos tempos que correm, mas são
simplesmente desafios à busca permanente do mais profundo
e essencial no homem, porque, como dizia Santa Teresa de
Calcutá, "tudo o que não serve, pesa".
E quanto mais "leves", mais libertos, mais audazes e com mais
fogo no coração para a missão. É destes mensageiros que o
nosso mundo precisa.

P. Fausto
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Dia 15 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano B
Amós 7, 12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14  ou  Ef 1, 3-10; Mc 6, 7-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Peditório à porta da Igreja para a Conferência Vicentina.

10h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Vitória,  em Vilar, com
Procissão Eucarística às 17h.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Is 1, 10-17; Sal 49; Mt 10, 34 – 11, 1
19h30 Entrega do Ramo pelos Mordomos da Festa de Nossa Senhora da

Vitória, na Capela de Vilar.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - Bb. Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros,
mártires
Is 7, 1-9; Sal 47; Mt 11, 20-24

Dia 18 QUARTA-FEIRA - B. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27

18h00 Missa em Santiago.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101; Mt 11, 28-30

Dia 20 SEXTA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Sal Is 38, 10-11; Mt 12, 1-8

17h00 Missa em Vilar.

Dia 21 SÁBADO - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Miq 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 22 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)



- Sacrário

Dois dedos de Liturgia (71)

Ou «tabernáculo» é o pequeno
recinto, à semelhança de caixa ou
armário, onde se guarda a Eucaristia
depois da celebração, para que possa
ser levada aos doentes ou dela possam
comungar, fora da Missa, os que não
puderam participar nela.

A palavra «sacrário» indica que é o
lugar onde se «guarda o sagrado».
Tabernaculum, em latim, significa
«tenda de campanha»: daí a Festa
judaica dos Tabernáculos ou das
Tendas de Israel e, sobretudo, a
«tenda do encontro» que era o seu
ponto de referência, ao longo da
travessia do deserto. Agora, a
verdadeira «tenda» é o próprio Cristo
(cf. Heb 9,11.24), o Verbo que se fez
carne e montou a sua tenda entre nós
(cf. Jo 1,14).

Nos primeiros séculos, guardava-se a
Eucaristia em casas particulares, com
todo o respeito, e, a seguir, ao
construírem-se as igrejas, num anexo

da ¬sacristia, ou ainda, num cofrezinho
dentro do presbitério. A partir do
século XI, colocava-se este sacrário em
cima do altar, ou melhor ainda, dentro
de uma «pomba» dependurada sobre
o altar.

Presentemente, o sacrário não se
coloca sobre o altar: «Por isso, em
razão do sinal, convém mais à natureza
da celebração que, no altar onde é
celebrada a Missa e já desde o
princípio, não exista a presença
eucarística de Cristo pela Reserva das
sagradas espécies no tabernáculo, uma
vez que essa presença é o fruto da
consagração, e como tal deve
aparecer» (RCCE 6; EDREL 761). A
Eucaristia reserva-se num só sacrário,
em cada igreja ou ora¬tório, colocado
num lugar nobre e destacado,
convenientemente adornado,
inamovível, de matéria sólida e não
transparente, fechado com chave,
num ambiente que torne fácil a oração
pessoal fora do momento da
celebração e, portanto, o melhor local
é numa capela separada.

Junto ao sacrário, luz constantemente
uma lâmpada, com a qual se indica e
honra a presença de Cristo. A presença
do Senhor no sacrário indica-se, além
disso, se for o modo determinado pela
autoridade competente, por meio do
conopeu (véu do tabernáculo) (cf.
IGMR 314-317; RCCE 9-11).

* continuamos a aguardar as vossas questões em
 doisdedosdeliturgia@gmail.com

Decorrerá no próximo dia 8 de
setembro, das 9h30 às 16h30, no Salão
D. João Evangelista de Lima Vidal
(Florinhas do Vouga) a Jornada
Interparoquial sobre Pastoral da
Cidade. As paróquias envolvidas nesta
actividade são, além da de Nossa
Senhora da Glória - Sé, a Paróquia de
Nossa Senhora da Apresentação - Vera
Cruz e a Paróquia de Santo André -
Esgueira.
Marque na sua agenda este dia para
participar.

Não deixe de marcar, também, na sua
agenda o dia 29 de Setembro.
Será o dia da Peregrinação Diocesana
a Fátima.
Proximamente daremos mais
informações sobre este tema.

Peregrinação Diocesana
a Fátima

Onde está o teu
irmão?

A felicidade é um fruto
que se colhe da

felicidade que se semeia.
 (autor desconhecido)

Decorrem em Vilar a Festa em honra
de Nossa Senhora da Victória. No
Domingo, dia alto da festa, a Eucaristia
solene será às 10h e às 17h terá início
a Procissão Eucarística pelas ruas
daquele lugar da nossa Paróquia. Não
deixemos de marcar presença.

Pastoral da Cidade

Festas em Vilar

Com início no dia 16 e termo no dia 21
deste mês de Julho, decorre em
Fátima o Encontro Internacional das
Equipas de Nossa Senhora, em que
participam vários casais da nossa
comunidade.

Equipas de Nossa Senhora

A Secretaria passará a
estar encerrada

durante a manhã até
ao dia 31 de Agosto,

mantendo-se o horário
habitual da parte da

tarde.


